
EUROPEISKA UNIONEN
Europeiska socialfonden

Vä
lfä

rd
 o

ch
 H

äl
sa

_V
er

kt
yg

 —
 In

no
va

tio
ns

nä
tv

er
ke

t  
    

    
  1

Medlemmar i 
Innovationsnätverket Västmanland

Innovationsnätverket grundades 
2016 genom EU-projektet 
Smart4U och består av länets 
mest centrala offentligt finan-
sierade innovationsaktörer. 
Tillsammans är de specialise-
rade på rådgivning och finan-
siellt stöd inom utveckling och 
kommersialisering av produkter 
inom välfärds-, hälso- och  
medicinteknik:

• Almi Företagspartner 
Mälardalen (Almi)

• Västerås stads testbädd 
MISTEL (MISTEL) 

• Mälardalens 
högskola (MDH)

• Region Västmanland 
Innovation (RVI)

• Robotdalen

• Västerås Science Park  
(VSP)

Samverkan
För att ge idébärare och företag 
som har förbättringsidéer inom  
vård och omsorg ett så optimalt  
stöd som möjligt, arbetar Innova- 
tionsnätverkets aktörer till- 
sammans över kompetensområ-
dena med gemensamma rådgiv-
ningsinsatser. I de fall ytterligare 
kompetens behövs, erbjuds 
detta via samarbetspartners  
och nationella och internatio-
nella nätverk.

Samarbetet mellan Innovations-
nätverkets aktörer är en central 
del för att få ut maximala synergi- 
effekter av innovationssyste-
mets totala kapacitet. Vid de  
återkommande träffarna 
sammanställs antalet pågående  
innovationsprojekt och, inom  
ramarna för rådande sekretess, 
diskuteras deras status och 
lämpliga kommande steg uti- 
från de olika faserna i innova- 
tionsprocessen.

Syfte och vision 
Innovationsnätverkets led-
stjärna och syfte är att bidra till 
en förbättrad vård och omsorg, 
samt skapandet av livskraftiga 
företag genom att stödja idé- 
bärare i utvecklings- och 
kommersialiseringsarbetet.

Den övergripande visionen är 
att vara en av landets drivande 
regioner när det gäller att ut-
veckla och använda an passade 
arbets- och rådgivnings metoder 
för hur välfärds-, hälso- och 
medicinteknikprodukter utveck-
las och kommersialiseras. 

Se även broschyren Samverkan för ett effektivt innovationsstöd, sid. 4-5.

Vi arbetar tillsammans över kompetensområdena!
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Samverkan i vårt län
Vi har identifierat följande aktö-
rer, som skulle kunna samverka i 
ett innovationsnätverk liknande  
det som byggts upp i Västman- 
land.

Syfte och vision med vår samverkan
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Medlemmar i 
Innovationsnätverket [ län ]

Vi arbetar tillsammans över kompetensområdena!

Kontakt
Västerås Science Park AB 
Varmvalsvägen 11, 721 30  Västerås

Pär Börell 
Samordnare Välfärd och Hälsa
par.borell@vasterassciencepark.se
+46 (0) 21 490 02 68

Välfärd och Hälsa
Effektiv samverkan mellan näringsliv, akademi 
och vård/omsorg för att tekniska lösningar ska nå 
kommersiell framgång och leda till samhällsnytta.

På vår webbplats valfardochhalsa.se hittar du mer 
information och fler verktyg som du kan ha användning av i 
ditt nyttoskapande arbete inom vård och omsorgsområdet.

mailto:par.borell@vasterassciencepark.se
http://valfardochhalsa.se

